
 الرحيم الرحمن هللا بسم

ُكلُّ نَْفٍس َذائِقَةُ اْلَمْوِت َوإِنََّما تَُوفَّْوَن أُُجوَرُكْم يَْوَم اْلقِيَاَمِة فََمْن ُزْحِزَح َعِن )

نْ   يَا إَِّلَّ َمتَاُع اْلغُُروِر(النَّاِر َوأُْدِخَل اْلَجنَّةَ فَقَْد فَاَز َوَما اْلَحيَاةُ الدُّ

(185)آل عمران:

الملك سلمان بن عبد العزيز )حفظه هللا ورعاه(، وإلى جاللة ة خادم الحرمين الشريفين حضر /إلى

األمير بندر سمو ولي ولي عهده األمين، وإلى ذوي المرحوم سمو ولي عهده األمين، وسمو 

بن فيصل بن عبد العزيز )رحمه هللا(، وإلى جميع أهلنا وشعبنا الكريم في المملكة العربية 
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وعلى آله وصحبه  ، والصالة والسالم على سيدنا محمد النبي األمي األمين،الحمد هلل رب العالمين

 وبعد:، ومن تبعهم بإحساٍن إلى يوم الدين ،والتابعين

قضى، نبأ وفاة ببالغ الصبر والرضا بما قدر هللا و ى جيشكم جيش رجال الطريقة النقشبنديةتلق

إن هلل ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء و)رحمه هللا(،  بن عبد العزيز فيصلبندر بن األمير سمو 

 .ليه راجعون ، وإنا هلل وإنا إعنده بأجل مسمى

ثاَّل رفيعا ألخالق المؤمن وم العربية اإلسالميةشعبه وأمته ل خادماالفقيد )رحمه هللا(  كان لقد

وافته في أداء واجباته تجاه دينه ووطنه وشعبه، حتى مخلصا متفانيا ه لقد قضى حياتو ،الكريم

َ ) :وهو على عهده لم يغير ولم يبدل ثابتا شامخا المنية ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن ِرَجاٌل َصَدقُوا َما َعاَهُدوا هللاَّ

لُوا تَْبِديالً( )األحزاب:  .(23َعلَْيِه فَِمْنهُْم َمْن قََضى نَْحبَهُ َوِمْنهُْم َمْن يَْنتَِظُر َوَما بَدَّ

خادم الحرمين حضرة إلى  الصادقة المخلصةبالتعازي يتقدم جيشكم  الجليلةوبهذه المناسبة 

ولي عهده األمين، سمو وإلى (، ورعاه الملك سلمان بن عبد العزيز )حفظه هللاجاللة فين الشري

عودية سحكومة المملكة العربيَّة الوإلى مراء وإلى سمو السادة األولي ولي عهده األمين، سمو و

بندر بن فيصل بن عبد العزيز )رحمه األمير سمو ذوي الفقيد المرحوم بإذن هللا لى ، وإالشقيقة

المملكة العربية السعودية الشقيقة، الشريفين شعب ، وإلى جميع أهلنا في بالد الحرمين هللا(

ا فيه خير البالد والعباد ويحقق آمال أمتنا يجنبكم كل مكروه ويؤيدكم لمأن تََعالَى ونسأل هللا 

مين الشريفين خادم الحرقِيَاَدةَ حضرة بسالمية في وحدتها وعزتها وعودة سابق مجدها العربيَّة اإل

ينصره نصر عزيز ويرعاه و هوأن يحفظ ،السديدة والرشيدةالملك سلمان بن عبد العزيز جاللة 

ن ومكروها، ونسأله تََعالَى أ سوءاالشريفين مقتدر على كل من عاداه أو أراد به أو ببالد الحرمين 

إنه سميع ه جنت فردوسعلى أويسكنه في  بواسع رحمته ولطيف منته فقيدنا المرحوم يتغمد

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.، مجيب
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